Service-informatie
Concentrisch hydraulisch druklager
(CSC) Oorzaken voor lekkages

Illustr. 1: CSC doorsnedetekening

Illustr. 2: Borging van de schuifhuls
d.m.v. vervorming (transportbeveiliging)

Illustr. 3: Schuifhuls uit de
borging d.m.v. vervorming gedrukt

1 Lipafdichtring

4 Borging d.m.v. vervorming (transportbeveiliging)

2 Afdichtring

5 Schuifhuls (uit de borging d.m.v. vervorming
gedrukt)

3 Schuifhuls met transportbeveiliging

Illustr. 4: Nieuwe lipafdichtring (1)

Illustr. 5: Lipafdichtring (1)
opgezwollen

Illustr. 6: Afdichtring
(2) beschadigd

Illustr. 7: Lipafdichtring (1)
afgeschoven

Druk de CSC vóór inbouw niet in elkaar!
De schuifhuls (5) komt los uit de borging d.m.v. vervorming (illustr. 3).
De afdichtring (2) zit niet meer in de groef en wordt bij inbouw beschadigd (illustr.
6). De CSC gaat lekken.

Door verkeerde vloeistoffen, oliën, vetten, reinigingsmiddelen, etc. kan de CSC worden beschadigd.
De CSC mag uitsluitend met de voorgeschreven vloeistof worden gevuld, gespoeld en ontlucht.
Let op de gegevens van de voertuigfabrikant.
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